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النماذج االسترشادية شهر إبريل



الصف الرابع االبتدائى2

االختبار األول
السؤال األول: اخرت اإلجابة الصحيحة:

1 تعتمد طاقة حركة األجسام على ....................... .
)ب( سرعة اجلسم ) ا ( كتلة اجلسم 

) د(  كتلة وسرعة اجلسم  )جـ( شكل اجلسم 
2 أى السيارات التالية تسبب ضرًرا  أكرب عند  اصطدامها؟  ....................... .

)ب( سيارة وزنها 2 طن ) ا ( سيارة وزنها طن 
) د( سيارة وزنها 4 أطنان    )جـ( سيارة وزنها 3 أطنان  

3 جيب توافر مصدر للـ ....................... جلميع األجهزة كى تعمل.
)ب( الطاقة ) ا ( الشغل 

) د( ال توجد إجابة صحيحة  )جـ( السرعة 
4 أشهر عربات استكشاف كوكب املريخ تعمل بالطاقة ....................... .

)ب( الصوتي�ة ) ا ( احلرارية 
) د( الكيميائي�ة   )جـ( الشمسية 

السؤال الثاىن: أكمل العبارات التالية:
1  ىف الشكل املقابل يتم  خفض سرعة الشخص املندفع لألمام عن طريق ........................

2  من معدات السالمة داخل السيارة ....................... و ....................... .
3 أغلب األجهزة تعمل بالطاقة ........................

4  يستخرج النفط من ........................

السؤال الثالث: ضع عالمة )✓( أو عالمة )✗( أمام العبارات اآلتي�ة:
)   ( يؤدى التصادم غالًبا إىل تغري ىف شكل املركبات.   1
)   ( ال تؤثر كتلة األجسام ىف طاقة حركتها.   2
)   ( عملية تن�اول الطعام أحد أمثلة حدوث حتوالت للطاقة من صورة إىل أخرى.   3
)   ( يتشابه كل من النفط والماء ىف الرتكيب الكيمياىئ.   4

السؤال الرابع: أكمل باستخدام الكلمات التالية:
) اإليث�انول  - احلركية  - اآللة احلاسبة -  سرعة كل منهما(

تعتمد األضرار الناجتة عن التصادم بني سيارتني على ....................... .  1
2 من أنواع الوقود احليوى ........................ 

ينقل املضرب الطاقة ....................... إىل الكرة، مما يؤدى إىل زيادة سرعتها.   3

العـــــلـــــــوم  30
درجة



الصف الرابع االبتدائى3

االختبار الثانى

السؤال األول: اخرت اإلجابة الصحيحة: 

عند زيادة كتلة اجلسم للضعف فإن طاقة حركته............................  1

) د ( تقل للربع )جـ( ال تتغري  )ب( تزداد للضعف  ) ا ( تقل للنصف  

جهاز التحكم باألجهزة عن بعد )الريموت كنرتول( يعمل بالطاقة ............................  2

) د  ( الكيميائي�ة )جـ(  احلركية  )ب( الصوتي�ة  ) ا ( احلرارية  

املصدر األساىس جلميع الطاقات على سطح األرض .......................... .  3

) د ( الغاز الطبيعى )جـ( املياه  )ب( الشمس  ) ا ( الفحم 

السؤال الثاىن: أكمل العبارات التالية:

تزداد سرعة األجسام بـ ....................... كتلتها.  1

عند نفاد الطاقة ىف بطارية ساعة احلائط نقوم ........................  2

الطاقة املخزتنة ىف الطعام طاقة ........................  3

يمتلك اجلسم ....................... طاقة حركية أكرب من تلك الىت يمتلكها اجلسم األبطأ.  4

مثال لألجهزة الىت تعمل باخلاليا الشمسية ....................... .  5

السؤال الثالث: ضع عالمة )✓( أو عالمة )✗( أمام العبارات اآلتي�ة:

)   ( دائًما يكون التصادم بني السيارات من اخللف فقط.   1

عندما تنفد الطاقة املخزتنة داخل األجهزة الىت تعمل عن ُبعد نقوم بشراء سلسلة طاقة جديدة إلعادة شحنها. )   (  2

)   ( الطاقة احلرارية الناجتة عند تشغيل املصباح الكهرىب هامة ومفيدة.   3

)   ( الرياح هى مادة تنتج طاقة حرارية عند حرقها.   4

السؤال الرابع: صوب ما حتته خط:

)             ( 1  العوامل املؤثرة ىف طاقة حركة األجسام حجم اجلسم وسرعة اجلسم. 

)             ( 2  تصل الطاقة الكهربي�ة إىل مجفف الشعر عن طريق سلك مصنوع من البالستيك. 

)             ( 3  عند احتكاك الدراجة باألرض فإن الطاقة احلركية تتحول إىل طاقة وضع. 

العـــــلـــــــوم  30
درجة



الصف الرابع االبتدائى4

االختبار الثالث
السؤال األول: أكمل باستخدام الكلمات التالية:

)إعادة شحنها  - تزداد  - الوقود احليوى  - الكبرية  - استب�دالها(
يزداد  استهالك الوقود ىف املركبات ذات الكتل ....................... .  1

2  عندما  تزداد سرعة اجلسم املتحرك ....................... طاقة حركته.
3  وقود ينتج من الكائن�ات احلية الىت يمكن زراعتها ........................

عند نفاد الطاقة من بطارية الهاتف املحمول نقوم بـ ........................  4

السؤال الثاىن: اخرت اإلجابة الصحيحة:
الطاقة ....................... إحدى صور الطاقة املهدرة الناجتة عند تشغيل السيارة.  1

)ب( احلرارية ) ا ( الكيميائي�ة 
) د ( الشمسية  )جـ( احلركية 

2  تتحول الطاقة الكهربي�ة الداخلة إىل املصباح الكهرىب إىل ....................... .
)ب( صورة أخرى من صور الطاقة  ) ا ( نفس صورة الطاقة الداخلة للمصباح 

) د (  ال توجد إجابة صحيحة  )جـ( صورتني مختلفتني من صور الطاقة 
3  أى السيارات التالية تسبب ضرًرا  أقل عند اصطدامها  ....................... .

)ب( سيارة سرعتها 60 كم/س ) ا ( سيارة سرعتها  40 كم/س 
) د ( سيارة سرعتها 100 كم/س )جـ( سيارة سرعتها 80 كم/س 

4  خيتلف كل من الماء والنفط بسبب   ....................... .
)ب( اختالف الرتكيب الكيمياىئ لهما  ) ا (  اختالف شكلهما 

) د ( جميع ما سبق  )جـ( ألن كالًّ منهما سائل 

السؤال الثالث: ضع عالمة )✓( أو عالمة )✗( أمام العبارات اآلتي�ة:
)   ( 1  عند تصادم األجسام قد يتحول جزء من طاقة احلركة إىل صورة أخرى. 
)   ( ىف لعبة البلياردو  عند تصادم الكرات مع بعضها تنتج طاقة صوتي�ة فقط .    2
)   ( من خصائص الوقود احلفرى أنه غري ملوث للبيئ�ة.   3
)   ( معظم الطاقة املفقودة عند تشغيل األجهزة تتسرب ىف صورة طاقة حرارية.   4

السؤال الرابع: اخرت من العمود )ب( ما ين�اسب عبارات العمود )أ(:

العمود )ب(العمود )أ(
) ا ( املريخ.1-  مما ال يؤثر ىف طاقة حركة السيارة املتحركة على سطح مائل .................. .

)ب( شكل السيارة.2-   مصدر الطاقة الالزمة حلركة السيارات ...................
)جـ( الوقود.3-  تستخدم العربة »كيريوسيىت« ىف استكشاف ...................

العـــــلـــــــوم  30
درجة



الصف الرابع االبتدائى5

االختبار الرابع
السؤال األول: اخرت اإلجابة الصحيحة: 

أى مما يلى يعترب وسيلة أمان تستخدم خلفض سرعة اصطدام السائق وامتصاص تأثري طاقة  السيارة عند حدوث   1
تصادم؟ ............................

)ب(  الوسادة الهوائي�ة ) ا ( حزام األمان  
) د ( عجلة القيادة )جـ( هيكل السيارة 

عند حدوث تصادم بني جسمني حيدث ............................  2
)ب( إضرار ألحد اجلسمني فقط  ) ا ( تب�ادل الطاقة بني اجلسمني   

) د ( جميع ما سبق )جـ(  تب�ادل الكتلة بني اجلسمني  
وقود ناجت عن حتلل بقايا النب�اتات واحليوانات الىت عاشت على سطح األرض منذ ماليني السنني .......................... .  3

) د ( جميع ما سبق )جـ( الوقود احلفرى  )ب( اإليث�انول  ) ا ( الوقود احليوى 
وفًقا لقانون بقاء الطاقة، نسبة كمية الطاقة الداخلة ألى جهاز  إىل الطاقة اخلارجة عنه تساوى .......................... .  4

) د ( 3 : 1 )جـ( 1 : 2  )ب( 2 : 1  ) ا ( 1 : 1 
الطاقة الصوتي�ة الصادرة عند تشغيل مروحة املكتب تعترب .......................... .  5

) د ( طاقة ناجتة )جـ( وظيفة اجلهاز  )ب( طاقة مهدرة  ) ا ( الطاقة الداخلة للجهاز 
الهاتف املحمول من األجهزة الىت يمكن أن ختزتن الطاقة بداخلها على شكل طاقة .......................... .  6

) د ( شمسية )جـ( حركية  )ب( حرارية  ) ا ( كيميائي�ة 

السؤال الثاىن: أكمل باستخدام الكلمات التالية:
) طاقة - بعد - الطاقة -  حرارية  -كيميائي�ة  -  أكرب من(

1  طاقة حركة القطار .......................... طاقة حركة السيارة عندما يتحركان بنفس السرعة. 
2  تنتقل ..........................  عند حدوث تصادم األجسام. 

3 يتم التحكم ىف جهاز »كيريوسيىت« عن ...........................
4 عند تشغيل اخلالط الكهرىب يتم فقد جزء من الطاقة الكهربي�ة ىف صورة طاقة .......................... بسبب االحتكاك.

5  حتتوى البطاريات بداخلها على طاقة ...........................
6  عندما حيرتق الوقود بداخل السيارة يولد ........................... تساعدها على احلركة.

السؤال الثالث: ضع عالمة )✓( أو عالمة )✗( أمام العبارات اآلتي�ة:
)   ( حتدث أضرار كبرية عند زيادة قوة التصادم بني األجسام.   1
)   ( جميع األلعاب واألجهزة احلديث�ة يتم التحكم فيها عن بعد.   2
)   ( يعترب نب�ات الذرة من أمثلة الوقود احلفرى.   3

العـــــلـــــــوم  30
درجة



الصف الرابع االبتدائى6

االختبار الخامس
السؤال األول: ضع عالمة )✓( أو عالمة )✗( أمام العبارات اآلتي�ة: 

)   ( عند حدوث تصادم يتحول جزء من طاقة احلركة إىل صور أخرى للطاقة.   1
)   ( عند اصطدام راكب دراجة بلوحة إشارة تزداد طاقة حركة الدراجة.   2
)   ( يقل استهالك الوقود ىف املركبات كبرية الكتلة.   3
)   ( تعمل غسالة املالبس بالطاقة الضوئي�ة.   4
)   ( األجهزة الىت يتم التحكم فيها عن بعد تستخدم الطاقة الشمسية فقط.   5
)   ( كل الطاقة الداخلة إىل املصباح الكهرىب  يتم إنت�اجها ىف صورة ضوء.   6

السؤال الثاىن:  أكمل اجلمل اآلتي�ة:
1  الوقود احليوى ينتج من .......................... الىت يمكن زراعتها، ويمكن أن يتجدد باستمرار.

2  بن�اء على قانون حفظ الطاقة فإن الطاقة الىت بدأت بها احلركة جيب أن  .......................... مع الطاقة الىت انتقلت إىل 
جميع القوائم مضاًفا إليها جميع صور الطاقة املهدرة.

3   .......................... هو مادة تنتج طاقة حرارية.
4   تنقسم أنواع الوقود حسب طبيعة استخراجه إىل .......................... و .......................... .

السؤال الثالث: اخرت اإلجابة الصحيحة:
1    كل مما يلى من مصادر الطاقة املتجددة ما عدا .......................... .

)ب( الرياح ) ا ( الشمس 
) د ( الماء  )جـ( البنزين 

يعترب .......................... من أمثلة الوقود احلفرى.     2
)ب( الذرة ) ا ( العشب 

) د ( اخلشب   )جـ( النفط 
لتشغيل جهاز التلفزيون حنتاج إىل طاقة .......................... .     3

)ب( ضوئي�ة ) ا ( صوتي�ة 
) د ( حرارية  )جـ( كهربي�ة             

مكان حادث تصادم السيارات قد يكون .......................... .     4
ا )ب( أماميًّ �ا  ) ا ( جانبيًّ

) د ( جميع ما سبق  ا       )جـ( خلفيًّ
الطاقة املوجودة بالبطاريات طاقة .......................... .     5

)ب( كيميائي�ة ) ا ( حرارية 
) د ( حركية  )جـ( صوتي�ة 

العـــــلـــــــوم  30
درجة
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النماذج االسترشادية شهر إبريل

إجابـــات



الصف الرابع االبتدائى2

االختبار األول
السؤال األول: اخرت اإلجابة الصحيحة:

1 تعتمد طاقة حركة األجسام على ....................... .

)ب( سرعة اجلسم ) ا ( كتلة اجلسم 
) د(  كتلة وسرعة اجلسم  )جـ( شكل اجلسم 

2 أى السيارات التالية تسبب ضرًرا  أكرب عند  اصطدامها؟  ....................... .

)ب( سيارة وزنها 2 طن ) ا ( سيارة وزنها طن 
) د( سيارة وزنها 4 أطنان    )جـ( سيارة وزنها 3 أطنان  

3 جيب توافر مصدر للـ ....................... جلميع األجهزة كى تعمل.

)ب( الطاقة ) ا ( الشغل 
) د( ال توجد إجابة صحيحة  )جـ( السرعة 

4 أشهر عربات استكشاف كوكب املريخ تعمل بالطاقة ....................... .

)ب( الصوتي�ة ) ا ( احلرارية 
) د( الكيميائي�ة   )جـ( الشمسية 

السؤال الثاىن: أكمل العبارات التالية:
1  ىف الشكل املقابل يتم  خفض سرعة الشخص املندفع لألمام عن طريق الوسادة الهوائي�ة.

2  من معدات السالمة داخل السيارة حزام األمان و الوسادة الهوائي�ة.

3 أغلب األجهزة تعمل بالطاقة الكهربي�ة.

4  يستخرج النفط من باطن األرض.

السؤال الثالث: ضع عالمة )✓( أو عالمة )✗( أمام العبارات اآلتي�ة:
)✓( يؤدى التصادم غالًبا إىل تغري ىف شكل املركبات.   1

)✗( ال تؤثر كتلة األجسام ىف طاقة حركتها.   2

)✓( عملية تن�اول الطعام أحد أمثلة حدوث حتوالت للطاقة من صورة إىل أخرى.   3

)✗( يتشابه كل من النفط والماء ىف الرتكيب الكيمياىئ.   4

السؤال الرابع: أكمل باستخدام الكلمات التالية:
) اإليث�انول  - احلركية  - اآللة احلاسبة -  سرعة كل منهما(

تعتمد األضرار الناجتة عن التصادم بني سيارتني على سرعة كل منهما .  1

2 من أنواع الوقود احليوى اإليث�انول . 

ينقل املضرب الطاقة احلركية إىل الكرة، مما يؤدى إىل زيادة سرعتها.   3

العـــــلـــــــوم  30
درجة



الصف الرابع االبتدائى3

االختبار الثانى
السؤال األول: اخرت اإلجابة الصحيحة: 

عند زيادة كتلة اجلسم للضعف فإن طاقة حركته............................  1

)ب( تزداد للضعف ) ا ( تقل للنصف  

) د ( تقل للربع )جـ( ال تتغري 

جهاز التحكم باألجهزة عن بعد )الريموت كنرتول( يعمل بالطاقة ............................  2

) د  ( الكيميائي�ة )جـ(  احلركية  )ب( الصوتي�ة  ) ا ( احلرارية  

املصدر األساىس جلميع الطاقات على سطح األرض .......................... .  3

) د ( الغاز الطبيعى )جـ( املياه  )ب( الشمس  ) ا ( الفحم 

السؤال الثاىن: أكمل العبارات التالية:

تزداد سرعة األجسام بـزيادة كتلتها.  1

عند نفاد الطاقة ىف بطارية ساعة احلائط نقوم باستب�دالها.  2

الطاقة املخزتنة ىف الطعام طاقة كيميائي�ة.  3

يمتلك اجلسم األسرع طاقة حركية أكرب من تلك الىت يمتلكها اجلسم األبطأ.  4

مثال لألجهزة الىت تعمل باخلاليا الشمسية اآللة احلاسبة.  5

السؤال الثالث: ضع عالمة )✓( أو عالمة )✗( أمام العبارات اآلتي�ة:

)✗( دائًما يكون التصادم بني السيارات من اخللف فقط.   1

)✗( عندما تنفد الطاقة املخزتنة داخل األجهزة الىت تعمل عن ُبعد نقوم بشراء سلسلة طاقة جديدة إلعادة شحنها.   2

)✗( الطاقة احلرارية الناجتة عند تشغيل املصباح الكهرىب هامة ومفيدة.   3

)✗( الرياح هى مادة تنتج طاقة حرارية عند حرقها.   4

السؤال الرابع: صوب ما حتته خط:

)كتلة( 1  العوامل املؤثرة ىف طاقة حركة األجسام حجم اجلسم وسرعة اجلسم. 

)النحاس( 2  تصل الطاقة الكهربي�ة إىل مجفف الشعر عن طريق سلك مصنوع من البالستيك. 

)حرارية( 3  عند احتكاك الدراجة باألرض فإن الطاقة احلركية تتحول إىل طاقة وضع. 
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الصف الرابع االبتدائى4

االختبار الثالث
السؤال األول: أكمل باستخدام الكلمات التالية:

)إعادة شحنها  - تزداد  - الوقود احليوى  - الكبرية  - استب�دالها(
يزداد  استهالك الوقود ىف املركبات ذات الكتل الكبرية .  1

2  عندما  تزداد سرعة اجلسم املتحرك تزداد طاقة حركته.

3  وقود ينتج من الكائن�ات احلية الىت يمكن زراعتها الوقود احليوى.

عند نفاد الطاقة من بطارية الهاتف املحمول نقوم بإعادة شحنها.  4

السؤال الثاىن: اخرت اإلجابة الصحيحة:
الطاقة ....................... إحدى صور الطاقة املهدرة الناجتة عند تشغيل السيارة.  1

)ب( احلرارية ) ا ( الكيميائي�ة 
) د ( الشمسية  )جـ( احلركية 

2  تتحول الطاقة الكهربي�ة الداخلة إىل املصباح الكهرىب إىل ....................... .

)ب( صورة أخرى من صور الطاقة  ) ا ( نفس صورة الطاقة الداخلة للمصباح 
) د (  ال توجد إجابة صحيحة  )جـ( صورتني مختلفتني من صور الطاقة 

3  أى السيارات التالية تسبب ضرًرا  أقل عند اصطدامها  ....................... .

)ب( سيارة سرعتها 60 كم/س ) ا ( سيارة سرعتها  40 كم/س 
) د ( سيارة سرعتها 100 كم/س )جـ( سيارة سرعتها 80 كم/س 

4  خيتلف كل من الماء والنفط بسبب   ....................... .

)ب( اختالف الرتكيب الكيمياىئ لهما  ) ا (  اختالف شكلهما 
) د ( جميع ما سبق  )جـ( ألن كالًّ منهما سائل 

السؤال الثالث: ضع عالمة )✓( أو عالمة )✗( أمام العبارات اآلتي�ة:
)✓( 1  عند تصادم األجسام قد يتحول جزء من طاقة احلركة إىل صورة أخرى. 

)✗( ىف لعبة البلياردو  عند تصادم الكرات مع بعضها تنتج طاقة صوتي�ة فقط .    2
)✗( من خصائص الوقود احلفرى أنه غري ملوث للبيئ�ة.   3

)✓( معظم الطاقة املفقودة عند تشغيل األجهزة تتسرب ىف صورة طاقة حرارية.   4

السؤال الرابع: اخرت من العمود )ب( ما ين�اسب عبارات العمود )أ(:

العمود )ب(العمود )أ(
) ا ( املريخ.1-  مما ال يؤثر ىف طاقة حركة السيارة املتحركة على سطح مائل .................. .

)ب( شكل السيارة.2-   مصدر الطاقة الالزمة حلركة السيارات ...................
)جـ( الوقود.3-  تستخدم العربة »كيريوسيىت« ىف استكشاف ...................
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الصف الرابع االبتدائى5

االختبار الرابع
السؤال األول: اخرت اإلجابة الصحيحة: 

أى مما يلى يعترب وسيلة أمان تستخدم خلفض سرعة اصطدام السائق وامتصاص تأثري طاقة  السيارة عند حدوث   1

تصادم؟ ............................
)ب(  الوسادة الهوائي�ة ) ا ( حزام األمان  

) د ( عجلة القيادة )جـ( هيكل السيارة 
عند حدوث تصادم بني جسمني حيدث ............................  2

)ب( إضرار ألحد اجلسمني فقط  ) ا ( تب�ادل الطاقة بني اجلسمني   
) د ( جميع ما سبق )جـ(  تب�ادل الكتلة بني اجلسمني  

وقود ناجت عن حتلل بقايا النب�اتات واحليوانات الىت عاشت على سطح األرض منذ ماليني السنني .......................... .  3

) د ( جميع ما سبق )جـ( الوقود احلفرى  )ب( اإليث�انول  ) ا ( الوقود احليوى 
وفًقا لقانون بقاء الطاقة، نسبة كمية الطاقة الداخلة ألى جهاز  إىل الطاقة اخلارجة عنه تساوى .......................... .  4

) د ( 3 : 1 )جـ( 1 : 2  )ب( 2 : 1  ) ا ( 1 : 1 
الطاقة الصوتي�ة الصادرة عند تشغيل مروحة املكتب تعترب .......................... .  5

) د ( طاقة ناجتة )جـ( وظيفة اجلهاز  )ب( طاقة مهدرة  ) ا ( الطاقة الداخلة للجهاز 
الهاتف املحمول من األجهزة الىت يمكن أن ختزتن الطاقة بداخلها على شكل طاقة .......................... .  6

) د ( شمسية )جـ( حركية  )ب( حرارية  ) ا ( كيميائي�ة 

السؤال الثاىن: أكمل باستخدام الكلمات التالية:
) طاقة - بعد - الطاقة -  حرارية  -كيميائي�ة  -  أكرب من(

1  طاقة حركة القطار أكرب من طاقة حركة السيارة عندما يتحركان بنفس السرعة. 

2  تنتقل الطاقة  عند حدوث تصادم األجسام. 

3 يتم التحكم ىف جهاز »كيريوسيىت« عن ُبعد.

4 عند تشغيل اخلالط الكهرىب يتم فقد جزء من الطاقة الكهربي�ة ىف صورة طاقة حرارية بسبب االحتكاك.

5  حتتوى البطاريات بداخلها على طاقة كيميائي�ة.

6  عندما حيرتق الوقود بداخل السيارة يولد طاقة تساعدها على احلركة.

السؤال الثالث: ضع عالمة )✓( أو عالمة )✗( أمام العبارات اآلتي�ة:
)✓( حتدث أضرار كبرية عند زيادة قوة التصادم بني األجسام.   1

)✗( جميع األلعاب واألجهزة احلديث�ة يتم التحكم فيها عن بعد.   2

)✗( يعترب نب�ات الذرة من أمثلة الوقود احلفرى.   3
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الصف الرابع االبتدائى6

االختبار الخامس
السؤال األول: ضع عالمة )✓( أو عالمة )✗( أمام العبارات اآلتي�ة: 

)✓( عند حدوث تصادم يتحول جزء من طاقة احلركة إىل صور أخرى للطاقة.   1

)✗( عند اصطدام راكب دراجة بلوحة إشارة تزداد طاقة حركة الدراجة.   2

)✗( يقل استهالك الوقود ىف املركبات كبرية الكتلة.   3

)✗( تعمل غسالة املالبس بالطاقة الضوئي�ة.   4

)✗( األجهزة الىت يتم التحكم فيها عن بعد تستخدم الطاقة الشمسية فقط.   5

)✗( كل الطاقة الداخلة إىل املصباح الكهرىب  يتم إنت�اجها ىف صورة ضوء.   6

السؤال الثاىن:  أكمل اجلمل اآلتي�ة:
1  الوقود احليوى ينتج من النب�اتات الىت يمكن زراعتها، ويمكن أن يتجدد باستمرار.

2  بن�اء على قانون حفظ الطاقة فإن الطاقة الىت بدأت بها احلركة جيب أن  تتساوى مع الطاقة الىت انتقلت إىل جميع 

القوائم مضاًفا إليها جميع صور الطاقة املهدرة.
3   الوقود هو مادة تنتج طاقة حرارية.

4   تنقسم أنواع الوقود حسب طبيعة استخراجه إىل وقود حيوى  و وقود حفرى.

السؤال الثالث: اخرت اإلجابة الصحيحة:
1    كل مما يلى من مصادر الطاقة املتجددة ما عدا .......................... .

)ب( الرياح ) ا ( الشمس 
) د ( الماء  )جـ( البنزين 

يعترب .......................... من أمثلة الوقود احلفرى.     2

)ب( الذرة ) ا ( العشب 
) د ( اخلشب   )جـ( النفط 

لتشغيل جهاز التلفزيون حنتاج إىل طاقة .......................... .     3

)ب( ضوئي�ة ) ا ( صوتي�ة 
) د ( حرارية  )جـ( كهربي�ة             

مكان حادث تصادم السيارات قد يكون .......................... .     4

ا )ب( أماميًّ �ا  ) ا ( جانبيًّ
) د ( جميع ما سبق  ا       )جـ( خلفيًّ

الطاقة املوجودة بالبطاريات طاقة .......................... .     5

)ب( كيميائي�ة ) ا ( حرارية 
) د ( حركية  )جـ( صوتي�ة 
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